Menu weselne -propozycja
do dopracowania wg własnych życzeń
Powitanie chlebem i solą oraz lampką szampana (wino
musujące)
ZUPA
(do wyboru )
Rosół z makaronem
Krem z grzybów leśnych lub pieczarek
Krem brokułowy lub porowy z groszkiem ptysiowym
DANIE GŁÓWNE
Półmisek mięs
(do wyboru )
Rolada wołowa
Rolada wieprzowa
Schab po staropolsku
Karczek szpikowany czosnkiem
Kotlet De Volaille
Udziec indyczy
Udko faszerowane pieczarkami
Kaczka z pieczonym jabłuszkiem i żurawiną
Kieszonki z schabu (różne nadzienia)
oraz wiele innych

Dodatki
(do wyboru )
Kluski śląskie i tarte
Ziemniaki z wody z koperkiem
Ryż z warzywami
Dodatki warzywne
(do wyboru )
Kapusta czerwona z boczkiem na ciepło
Kapusta kiszona z grzybami
Sałatka z buraczków
Buraczki zasmażane
Surówka z selera z rodzynkami
Surówka z kapusty białej
Surówka z marchwi
Surówka z kapusty pekińskiej z różnymi dodatkami
Po obiedzie
Zestaw ciast własnego wypieku sernik z brzoskwinią zapiekany

bezą,szarlotka,makowiec wykwintny oraz wiele innych
Zestaw owoców z uwzględnieniem sezonowych,lub sałatka owocowa z bitą
śmietaną
Lody cassate z owocami i bitą śmietaną(płonące podawane najlepiej po
I -kolacji
Tort weselny z fontannami
ZIMNA PŁYTA
Patery mięs pieczonych, faszerowanych własnej produkcji
Pasztety pieczone różne smaki ,różne dodatki
Półmisek wędlin szlachetnych
Patera szlachetnych serów
Tymbalik z drobiu
Galantyna drobiowa w galarecie
Indyk w maladze
Roladki szynkowe faszerowane różnie i w różnych sosach
Befsztyk tatarski podawany z cebulką, ogórkami
i pieczarkami konserwowymi
Ozorek w galarecie
Łosoś w omlecie szpinakowym
Ryba po grecku
Śledzie na trzy sposoby
Ryby w marynacie octowej,rolmops,kulki
Pstrąg faszerowany w galarecie
Jajka w sosie tatarskim
Sałtki -jarzynowa,warstwowa,gyros,z kurczaka i
ananasu,grecka,brokułowa,pieczarkowa itd
Pomidory z mozzarellą
Pikle warzywne
Sałatki
– do wyboru
sałatka z kurczakiem i ananasem / sałatka z brokuł z sosem
czosnkowym / sałatka jarzynowa / sałatka grecka /
sałatka ryżowa z prażonymi nasionami
Śledzie – dwa rodzaje do wyboru
śledź po polsku / śledź po holendersku z rodzynkami /
śledź po japońsku / śledź po węgiersku / rolmopsy i kulki rybne
Pieczywo, masło
Ciepła kolacja I
do wyboru
Polędwiczki na grzankach przekładane pikantnymi pieczarkami zapiekane serem
camembert
Kotlet szwajcarski
Indyk pnierowany płatkami migdałowymi
Szaszłyk

Kieszonki drobiowe
Kotlet po królewsku
Dodatki
Frytki
Dufinki
Cząstki ziemniaczane w ziołach
Ziemniaczki zapiekane po francusku
Zestawy surówek
Zestawy jarzyn gotowanych

Kolacja II
Barszcz czerwony z krokiecikiem lub pasztecikami
Kolacja III
Bogracz ,Beuf Strogonow,żurek śląski

Napoje gorące
Kawy ,herbaty bez ograniczeń
Napoje zimne
Wody ,soki owocowe ,napoje gazowane
Ceny negocjuje się podczas spotkania i dostosowuje się do potrzeb danej
imprezy i życzeń Naszych Gości.
Pozostajemy z szacunkiem
Restauracja "Cechowa " z kilkudziesięcioletnią
tradycją i doświadczeniem.

